
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Lwówek do nowego 
ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 206 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, a także granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 
dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych 
publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Lwówek, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, 
a także granice ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl  .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/174/2017 

Rady Miejskiej w Lwówku 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, 

a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

gminę Lwówek, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, 

adres ewentualnych 

innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na  

rok szkolny 

2017/2018 

rok szkolny 

2018/2019 

1. Szkoła Podstawowa im. 

Emilii Sczanieckiej 

w Lwówku 

ul. Szkolna 4, 

64-310 Lwówek, 

ul. Gimnazjalna 1 

64-310 Lwówek 

miasto Lwówek, 

miejscowości: 

Grońsko, Krzywy 

Las, Józefowo, 

Mokre Ogrody, 

Pawłówek 

miasto Lwówek, 

miejscowości: 

Grońsko, Krzywy 

Las, Józefowo, 

Mokre Ogrody, 

Pawłówek 

2. Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkoły 

i Przedszkola im. Jana 

Pawła II w Brodach 

Brody 1 

64-310 Lwówek 

miejscowości: 

Brody, Marszewo, 

Bródki 

i Zygmuntowo 

miejscowości: 

Brody, Marszewo, 

Bródki 

i Zygmuntowo 

3. Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkoły 

Podstawowej 

im. Bronisława 

Malinowskiego 

i Przedszkola 

„KRYSTYNKA” 

w Chmielinku 

Chmielinko 55 

64-310 Lwówek 

miejscowości: 

Chmielinko, 

Lipka Wielka, 

Władysławowo 

miejscowości: 

Chmielinko, 

Lipka Wielka, 

Władysławowo 

4. Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkoły 

Podstawowej 

i Przedszkola im. Emilii 

Sczanieckiej 

w Pakosławiu 

Pakosław 152 

64-310 Lwówek 

miejscowość 

Pakosław 

miejscowość 

Pakosław 

5. Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkoły 

Podstawowej 

i Przedszkola 

im. Powstańców Wlkp. 

w Posadowie 

Posadowo 30 

64-310 Lwówek 

miejscowości: 

Konin, Posadowo, 

Posadówek, 

Zgierzynka 

miejscowości: 

Konin, Posadowo, 

Posadówek, 

Zgierzynka 

6. Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkoły 

Podstawowej 

i Przedszkola im. Kornela 

Makuszyńskiego 

w Zębowie 

Zębowo, ul. Długa 1, 

64-310 Lwówek 

miejscowości: 

Komorowice, 

Grudzianka, 

Komorowo, Linie, 

Wymyślanka, 

Zębowo, 

Tarnowiec 

miejscowości: 

Komorowice, 

Grudzianka, 

Komorowo, Linie, 

Wymyślanka, 

Zębowo, 

Tarnowiec 
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/174/2017 

Rady Miejskiej w Lwówku 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów oraz granice 

obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów na okres 

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, 

adres ewentualnych 

innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na  

rok szkolny 

2017/2018 

rok szkolny 

2018/2019 

1. Gimnazjum 

im. Powstańców 

Wielkopolskich 

w Lwówku 

ul. Gimnazjalna 1 

64-310 Lwówek, ul. 

Szkolna 4, 

64-310 Lwówek 

miasto i gmina 

Lwówek 

miasto i gmina 

Lwówek 
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/174/2017 

Rady Miejskiej w Lwówku 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę Lwówek, a także granice ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, 

adres ewentualnych innych 

lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych 

i opiekuńczych 

Projekt granic obwodu 

szkoły od dnia 1 września 

2019 r. 

1. Szkoła Podstawowa im. 

Emilii Sczanieckiej 

w Lwówku 

ul. Gimnazjalna 1 

64-310 Lwówek 

miasto Lwówek, 

miejscowości: Grońsko, 

Krzywy Las, Józefowo, 

Mokre Ogrody, 

Pawłówek 

2. Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkoły 

i Przedszkola im. Jana Pawła 

II w Brodach 

Brody 1 

64-310 Lwówek 

miejscowości: Brody, 

Marszewo, Bródki 

i Zygmuntowo 

3. Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkoły 

Podstawowej im. Bronisława 

Malinowskiego i Przedszkola 

„KRYSTYNKA” 

w Chmielinku 

Chmielinko 55 

64-310 Lwówek 

miejscowości: 

Chmielinko, Lipka 

Wielka, Władysławowo 

4. Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola 

im. Emilii Sczanieckiej 

w Pakosławiu 

Pakosław 152 

64-310 Lwówek 

miejscowość Pakosław 

5. Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola 

im. Powstańców Wlkp. 

w Posadowie 

Posadowo 30 

64-310 Lwówek 

miejscowości: Konin, 

Posadowo, Posadówek, 

Zgierzynka 

6. Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola 

im. Kornela Makuszyńskiego 

w Zębowie 

Zębowo, ul. Długa 1, 

64-310 Lwówek 

miejscowości: 

Komorowice, 

Grudzianka, Komorowo, 

Linie, Wymyślanka, 

Zębowo, Tarnowiec 

 

 

Id: 1C98DEDC-B6A0-483F-9410-5CBE3E73F585. Uchwalony Strona 4



Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/174/2017 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 23 lutego 2017 r.

Od 1 września 2017 roku, na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 60) w życie wchodzi reforma oświaty, zmieniająca w znaczny sposób ustrój szkolny na poziomie
gminy z obecnego systemu: 6-letnie szkoły podstawowe, 3-letnie gimnazja, na 8-letnie szkoły podstawowe.
Powyższe wymaga od rady gminy dostosowania sieci szkół w gminie Lwówek do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju musi zostać podjęta do 31 marca 2017 r.
Wcześniej jednak projekt uchwały musi uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, który na jej wydanie ma
21 dni.

W projekcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego rada gminy powinna określić:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów
publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem placówek specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do
31 sierpnia 2019 r.;

2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych
szkołach I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych
gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

3) warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe, w tym: dzień
rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową i rok szkolny, w którym rozpoczyna się
kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej;

4) warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych,
publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników lub publicznych branżowych szkół I stopnia,
prowadzonych przez gminę, w tym: dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową,
liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia i rok szkolny, w którym rozpoczyna się
kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dzień zakończenia działalności gimnazjum;

5) warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów odpowiednio w publiczne licea
ogólnokształcące, publiczne technika lub publiczne branżowe szkoły I stopnia, w tym dzień rozpoczęcia
działalności przez liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia;

6) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także
granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, oraz planu sieci
publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów dla dorosłych
prowadzonych w szkołach podstawowych dla dorosłych i publicznych liceach ogólnokształcących dla
dorosłych, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała powinna zawierać adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała podjęta przez radę gminy może obejmować zmianę uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z nowym prawem oświatowym, rada gminy podejmując uchwałę, musi mieć na uwadze, aby
ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami: o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonowały w jednym
budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Ponieważ zmiana ustroju szkolnego w gminie Lwówek polegać będzie na wygaszeniu gimnazjum do
31 sierpnia 2019 r., w niniejszej uchwale zawarto jedynie elementy określone w punktach 1, 2 i 6
przedmiotowego uzasadnienia. Nie ma potrzeby zawierania w uchwale pozostałych elementów wymienionych
powyżej.

Uchwała wywoła skutki finansowe, które na dzień jej podejmowania są trudne do określenia. W wyniku
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przeprowadzonej reorganizacji w gminie Lwówek powstanie 6 małych szkół. Obecnie nie ma ustalonego
sposobu naliczania subwencji oświatowej po wejściu w życie reformy. Dotychczasowa subwencja naliczana na
ucznia, nie zapewni wystarczających środków pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie placówek
oświatowych. Istnieją bardzo duże obawy, że zwiększone koszty funkcjonowania sieci szkół w związku
z wejściem w życie niniejszej uchwały, gmina będzie musiała pokryć ze środków własnych. Budżet gminny
może również zostać obciążony odprawami wypłacanymi pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym
w Gimnazjum w Lwówku.

Niepodjęcie niniejszej uchwały uniemożliwi podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do
nowego ustroju szkolonego, co z kolei wymusi na Burmistrzu opracowanie i podanie do publicznej wiadomości
planu sieci szkół gminnych, zgodnego z założeniami nowego, zreformowanego ustroju szkolnego.

Biorąc pod uwagę powyższe uważa się przyjęcie uchwały za konieczne.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz 
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